
 

 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
 તા. ૨૨.૧૧.૨૦૨૦ થી ૨૯.૧૧.૨૦૨૦ ધુી આયો જત  મો ફૂ રહલ પર ાઓ 

માટની નવી તાર ખો બાબત.  

 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19)ના સં મણની પ ર થિતન ેલ મા ંલતેા આયોગ ારા 

તા. ૨૨.૧૧.૨૦૨૦ થી તા. ૨૯.૧૧.૨૦૨૦ ધુી આયો જત પર ાઓ મો ૂફ રાખવામા ંઆવેલ 

હતી. આ પર ાઓની નવી તાર ખ હવ ે નીચ ે જુબ હર કરવામા ં આવે છે. આ તમામ 

પર ાઓ આયોગ ભવન ખાતે અગાઉ િનધાર ત સમય માણ ેજ યો શે.  

મ હરાત 

માકં 

જ યા ુ ંનામ ાથિમક 

કસોટ ની ૂની 

તાર ખ  

ાથિમક 

કસોટ ની નવી 

તાર ખ  

1.  ૧૨૧/૧૯-૨૦ ગાયનેકોલો જ ટ, વગ-૧ ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ 

2.  ૧૧૭/૧૯-૨૦ ફ ઝિશયન, વગ-૧ ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ 

3.  ૪૦/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેર ડયો ડાય નોસીસ 

િવષયના ા યાપક, વગ-૧ 
૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ 

4.  ૧૨૨/૧૯-૨૦ એને થે ટ ટ, વગ-૧ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ 

5.  ૫૪/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેમાઇ ોબાયોલો  

િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી) 
૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ 

6.  ૫૫/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેપે ડયા સ િવષયના 

સહ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી) 
૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ 

7.  ૫૩/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેફામાકોલો  િવષયના 

સહ ા યાપક, વગ-૧ 
૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ 

8.  ૫૨/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેટ .બી.& ચે ટ 

ડ સીઝીસ િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ 
૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ 

9.  ૧૨૦/૧૯-૨૦ ઓથ પેડ ક સ ન, વગ-૧ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ૧૮-૦૨-૨૦૨૧ 

10.  ૧૧૬/૧૯-૨૦ જનરલ  સ ન, વગ-૧ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ૧૮-૦૨-૨૦૨૧ 

11.  ૧૧૯/૧૯-૨૦ ડમટોલો ટ, વગ-૧ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ૧૮-૦૨-૨૦૨૧ 

12.  ૫૬/૧૯-૨૦ 

સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેઓટો-રાઇનો-

લે રગોલો  (ઈ.એન.ટ .) િવષયના સહ ા યાપક, 

વગ-૧ 

૨૮-૧૧-૨૦૨૦ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 



13.  ૬૧/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેજનરલ સ ર  

િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી) 
૨૮-૧૧-૨૦૨૦ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 

14.  ૫૭/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેઓ સ એ ડ 

ગાયનેકના સહ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી) 
૨૮-૧૧-૨૦૨૦ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 

15.  ૫૯/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેઓથ પે ડ સ 

િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી) 
૨૮-૧૧-૨૦૨૦ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 

16.  ૬૦/૧૯-૨૦ 

સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેડમટોલો , 

વનેરોલો  એ ડ લે ેસી ( ક ન એ ડ વી. ડ .) 

િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ 

૨૮-૧૧-૨૦૨૦ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 

17.  ૫૮/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેપથેોલો  િવષયના 

સહ ા યાપક, વગ-૧ 
૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ 

18.  ૬૨/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેએનટેોમી િવષયના 

સહ ા યાપક, વગ-૧ 
૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ 

19.  ૬૬/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેકો િુનટ  મેડ સીન 

િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ 
૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ 

20.  ૬૭/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેઓ થ મોલો  

િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ 
૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ 

21.  ૬૩/૧૯-૨૦ 
સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાત ેર ડયોથેરાપી 

િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ 
૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ 

  

ઉપરાતં, . . ૪૧/૨૦૧૯-૨૦, સરકાર  મેડ કલ કોલેજો ખાતે એનેટોમીના ા યાપક, 

વગ-૧ ની ાથિમક કસોટ  તા. ૨૪.૦૨.૨૦૨૧ ના રોજ આયોગ ભવન ખાતે યો શે. 

તથા આગામી ફ આુર -૨૦૨૧ અન ે મ-ે૨૦૨૧ મા ં યો નાર નીચે જુબની બે 

ાથિમક કસોટ ની તાર ખમા ંફરફાર કરવામા ંઆવે છે.   

1 ૪૩/૨૦-૨૧ હાઇ ોલો ટ (GWSSB), વગ-૨  ૨૧-૦૨-૨૦૨૧ ૧૪-૦૨-૨૦૨૧ 

2 ૩૯/૨૦-૨૧ આિસ ટ  ટ (સહાયક), વગ-૩ ૦૨-૦૫-૨૦૨૧ ૦૯-૦૫-૨૦૨૧ 

 
  

તા. ૩૦.૧૨.૨૦૨૦      સં ુ ત સ ચવ   

               જુરાત હર સેવા આયોગ  

          ગાધંીનગર 


